
Göran Collerts rese- och studiestipendium 

för utveckling av arbetet inom diakoni och med barn 

och unga inom Svenska kyrkan. 

Vi utlyser rese- och studiestipendium på sammanlagt 100 000 kronor. Det ska användas för att 

lära nya arbetsmetoder av andra (församlingar, föreningar, skolor med flera) för att utveckla 

verksamheter inom diakoni och bland barn och unga.  Avsikten är att denna kunskap ska 

kunna användas brett inom Svenska kyrkans församlingar. 

Svenska kyrkans församlingars arbete är viktigare än någonsin och församlingarna behöver 

finna former för att attrahera och bibehålla engagemanget för kyrkans verksamheter.  Vi vill 

därför stimulera intresset hos kyrkligt aktiva att lära av andra. 

Vi vänder oss till alla, såväl professionella som lekmän, som är aktiva i församlingsarbetet 

som diakoner, församlingspedagoger eller personer som arbetar med barn och unga. 

Medlemskap i Svenska kyrkan är självklart. 

Såväl yrkesverksamma som de som håller på att utbilda sig inom dessa områden är välkomna 

att söka. Tillämpningen ska kunna ske i Sverige, men sökandens bostadsort är inte av 

betydelse. 

Val av stipendiat görs av en jury med följande ledamöter: 

Sven Britton, professor, kyrkofullmäktig (s) i Domkyrkoförsamlingen, juryns ordförande 

Jimmy Nilsson, programchef Stiftsgården i Rättvik,  

Birgitta Fristedt Odelberg, ordförande Djurgårdskyrkans vänner,  

Lars Strandberg, verkställande ledamot i juryn, 

Estelle Wiesel, diakon i Danderyds församling, 

Juryn kan välja att fördela stipendiet på flera stipendiater. Juryn kan likaså välja att dela ut 

stipendiet under flera år till dess totalbeloppet är uppnått. Detta är första gången som detta 

stipendium utlyses. Om stipendiet blir en framgång har donatorn utfäst sig att utlysa 

motsvarande stipendier 2022 och 2023. 

Ansökan sänds per mail senast 15 juni 2021 till verkställande ledamoten Lars Strandberg på adressen 

strandberglars88@gmail.com  

I ansökan beskriver du dig själv och dina referenser, målet med stipendiearbetet samt sökt belopp och 

slutdatum för resan eller studierna. Beslut om tilldelning av stipendium meddelas i oktober 2021. 

Stipendiaten presenterar sedan sitt resultat senast 30 juni 2022 i form av en uppsats. 
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